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Referat af 6. bestyrelsesmøde 2019-2020, mandag den 2. september i klubhuset kl. 17.30
Afbud: Jørn Vestergaard

DAGSORDEN:
Pkt. 1

Velkomst og dagsorden
Godkendt

Ole

Pkt. 2

Godkendelse af referat af 5. møde 2019
Godkendt

Ole

Pkt. 3

Enkeltsager siden sidst
Alle
a) Informationer fra formanden
Ole
1. SGN-møde i Sæby. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at se på det fremtidige
samarbejde i SGN-regi. Der er fremsendt flere forslag til bl.a. afskaffelse af samarbejdet
ensretning af aftaler om greefee ordninger. Aabybro Golfklubs holdning er, at man
fortsætter som hidtil, med ½ greenfee i SGN, og at fleks medlemmer betaler fuld green
fee som aftalt i DGU. Ole og Hans Kurt deltager i mødet.
2. Golfbladet. Ole har aftalt med Golfbladet at de kommer den 12.09.19 og skriver en
artikel om Aabybro Golfklub. Artiklen kommer først i det nye år. Ole spiller en runde med
journalisten.
3. Veteran Golf. Klubben har fået en henvendelse, om vi kunne være interesseret i at
opstarte et begynderhold for en gruppe af veteraner (soldater). Bestyrelsen
er enig om, at det vil være fint med et begynderhold, og det aftales nærmere med
kontaktpersonen og Jens Pro, hvordan forløbet skal sammensættes.
4. Udvalgsmatch. Mai og Ole er tovholdere. Bestyrelsen møder ind kl. 08.00 og hjælper
med morgenmaden. Indbydelser sendes ud fra sekretariatet, når der kommer
tilbagemeldinger fra udvalgsformændene, hvem som skal deltage.
5. Generalforsamling 2020. Afholdes som sidste år på VUC i Aabybro.
6. Sponsormatch. Vagn er tovholder. Bestyrelsen møder ind kl. 08.00 og hjælper med
morgenmaden.

og

b) Klubaften for nye medlemmer – aflyst pga. for få tilmeldte
Michael
Klubaften blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte. Datoen meldes tidligere ud og
sættes i kalenderen lige efter generalforsamling. Klubaften for nye medlemmer behøver
nødvendigvis ikke kun at være nye medlemmer fra året, men alle som har lyst kan
deltage.
c) Klubmesterskaber
Ole
Det er desværre ikke dens store tilslutning der er til klubmesterskaberne. Det overvejes
om der skal være en anden form for afvikling så det bliver mere interessant for flere at
deltage.
d) Udviklingsplan – gennemgang af rettelser til sidste godkendelse
Mai
Udviklingsplanen gennemgået og fremlægges på næste møde til godkendelse
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e) Sponsorkoncept – uddeling af greenfee billetter
Mai
Der er mange greenfee billetter i omløb og enkelte sponsorere får udleveret i forhold til
deres kontrakter mange greenfee billetter. Vagn og Ole tage punktet op med Ole Juhl i
forhold til tegning af nye sponsorater.
Greenfee billetter til sponsorerne gælder kun i den periode som deres sponsorat løber.
Pkt. 4

Økonomi og medlemstal
Økonomiudvalget følger økonomien nøje, og den ser fornuftig ud.
Medlemstal pr. d.d. 616 medlemmer heraf 478 aktive damer og herrer.

Vagn

Pkt. 5

Banen / Baneudvalg
John
Kopperne på for 9 tages op og logo for tidligere sponsor forsøges fjernet.
Banen er grøn og alt gror rigtig godt p.t.
Der har været 2 sprængninger i vandingsanlægget på hul 6. Greenkeeperne har
stoppet skaden, og kontaktet ekstern reparatør for udbedring af sprængte T-stykker i
anlægget. Skaden er en forsikringssag.
Idekatalog fra Baneudvalget er rundsendt til bestyrelsen m.m.
Onsdag tager greenkeeperne til Viborg Golfklub for at se maskinudstilling.
Der er indkøbt en ny sprøjte, som er godkendt af myndighederne.

Pkt. 6

Projekter 2019
Der søges om penge til renovering af omklædningsfaciliteterne.

Alle

Pkt. 7

Kommende aktiviteter
Sponsormatch 08.09.19 kl. 09.00
Udvalgsmatch 21.09.19 kl. 09.00

Alle

Pkt. 8

Dato for næste møde 07.10.2019 kl. 17.30
Hans Kurt har brød med
Afbud fra Mai Brøndum

Ole

Pkt. 9

Eventuelt
Alle
Hans Kurt påpegede at der på klubben hjemmeside mangler beskrivelse af at der
forefindes en hjertestarter på hul 13. Hans informeres om at rette hjemmesiden.
Der har været klager fra flere damer om at rengøringsstandarden på dametoiletterne
bør forbedres. Der er ikke mange timer til rengøring men Ole tager en snak med
rengøringspersonalet.

Ole Nøhr
Formand
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Mai Brøndum
Sekretær
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